
Opdrachtgever: SpiritWonen (Dunavie)
Aannemer: Heembouw BV   
Status: opgeleverd in 2007
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Complex 305
te Katwijk
Het project ’Complex 305” van SpiritWonen ligt in 
de wijk Hoornes in katwijk.  Deze wijk uit de zestiger 
jaren heeft de laatste jaren diverse renovaties 
ondergaan.  Langs een van de hoofdroutes van 
de gemeente Katwijk, de Hoorneslaan, liggen 
de 3 woongebouwen die samen Complex 305 
vormen en ook aan renovatie toe waren.

Binnen Complex 305 bestaat ieder woongebouw 
uit 2 blokken met elk 24 woningen welke aan 
galerijen zijn gelegen.

De renovatie aan de buitenzijde betrof in 
hoofdlijnen het vervangen van de balkon- en 
galerijhekken, het isoleren van de kopgevels, het 
vergroten van de entree en het wijzigen van de 
buitenkozijnen.  De woningen werden voorzien 
van een eigen CV-ketel, nieuw ventilatiesysteem, 
nieuwe badkamer en toilet.  Een woongebouw 
werd zowel buiten als in de woningen toegankelijk 
gemaakt voor rolstoelgebruikers (het zogenoemde 
“opplussen”).
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Door het stucen van de kopgevels is hier de horizontale belijning vervallen maar 
door middel van de kunstwerken wordt dit weer ondervangen.  De horizontale 
lijn symboliseert het maaiveld, het peil dat gevormd wordt door vertalingen in 
Europese talen van het woord dat op de gevel staat.  Het duin staat rechts op 
de gevel omdat het grenst aan het strand en het achterland over een grote 
afstand vlak lijkt.  De letters variëren in hoogte en symboliseren de golvende 
duin toppen.  Strand staat geschreven over de gehele gevel en ligt opgesloten 
tussen duinen en zee.  De letters ook in verschillende hoogte lopen af van boven 
peil tot onder peil waar de zee begint.  Zee staat aan de linkerzijde en onder 
het peil geschreven, de letters symboliseren de branding waarachter de zee 
vlak lijkt.  Inmiddels wordt de Hoorneslaan aangeduid als de Poort van Katwijk, 
mede door de renovatie van Complex 305.

complex ‘zee´

complex ´duin´

oude situatie

complex ´strand´
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galerij met rode accentenvoorgevel met galerijen zichtbaar

De karakteristiek van deze woongebouwen is de horizontale belijning die gevormd wordt door de galerijen 
en de betonbanden in de kopgevels.  Door de privacy schermen bij de entrees niet te laten doorlopen is dit 
beeld gehandhaafd terwijl de dezelfde schermen er voorzorgen dat de galerijen minder lang lijken en er een 
privé gebied ontstaat direct voor iedere entree die mensen zelf kunnen inrichten. Op de balkons zijn deze 
privacy schermen gebruikt naar de woonkamer van de naastgelegen woning. Door de schermen aan de 
kopse kant van de balkonplaat te plaatsen werd het balkon hiermee ook nog eens vergroot. Iedere bewoner 
had 10 tegelwerk keuzes voor de badkamer en toilet en 14 opties voor extra voorzieningen, hiervan is 
dankbaar gebruik gemaakt wat als gevolg heeft dat bijna iedere woning een andere afwerking heeft.

buiten trappenhuis

kopgevel binnen trappenhuis


